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Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2019 
V/v tiếp tục triển khai rà soát,  
quản lý, đầu tư xây dựng, vận 

hành, khai thác công trình thủy 
điện và đề xuất các danh mục dự 

án vào quy hoạch điện VIII 

 

 

 
Kính gửi: Sở Công Thương 

 
 

Thực hiện Công văn số 5276/BCT-ĐL ngày 25/7/2019 của Bộ Công 
Thương về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII về lĩnh vực thủy điện và 
phục vụ công tác lập Quy hoạch điện VIII theo Luật Quy hoạch số 
21/2017/QH14, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 
tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
62 và đề xuất các danh mục dự án thủy điện đủ tiêu chí để bổ sung vào quy 
hoạch điện VIII theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn trên; hoàn 
thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2019. 

(Công văn số 5276/BCT-ĐL được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, 
  TN&MT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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